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IS IT POSSIBLE CO-EXISTENCE OF ORGANIC FARMING AND GMO 
IN POTATO PRODUCTION? 

 

Summary 
 

The views of science, business, and farmers on the operation of organic farming and GMOs in plants and animals are often 
extreme. Shots are pros and cons of co-existence of such systems of production. The study is based on knowledge that could 
come close positions of the parties in the discussion and used for this purpose the species Solanum tuberosum. Due to the 
vegetative mode of propagation of potato, the coexistence of organic, conventional and GMO use in cultivation systems is 
possible. Provided that there is compliance with the principles of coexistence and preservation of food and feed safety. 
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CZY MO�LIWA JEST KOEGZYSTENCJA UPRAW EKOLOGICZNYCH I GMO 
W PRODUKCJI ZIEMNIAKA? 

 

Streszczenie 
 

Pogl�dy nauki, biznesu oraz rolników-producentów �ywno�ci i pasz dotycz�ce funkcjonowania rolnictwa ekologicznego 
i wykorzystuj�cego GMO w �wiecie ro�lin i zwierz�t s� cz�sto skrajne. Padaj� argumenty za i przeciw wspó�istnienia takich 
systemów produkcji. Opracowanie niniejsze jest oparte na wiedzy mog�cej zbli�y� stanowiska stron w dyskusji, a wykorzy-
stano do tego celu gatunek Solanum tuberosum. Ze wzgl�du na wegetatywny sposób rozmna�ania ziemniaka, istnieje po 
spe�nieniu pewnych ogranicze� mo�liwa na danym obszarze koegzystencja upraw ekologicznych, konwencjonalnych i wyko-
rzystuj�cych GMO ziemniaka. Warunkiem istnienia takiej koegzystencji jest zachowanie bezpiecze�stwa �ywno�ci i paszy. 
S�owa kluczowe: ziemniaki; GMO; uprawa; system ekologiczny; system konwencjonalny; produkcja; �ywno��; pasza; analiza 
 
 
1. Wst�p 
 
 Wspó�czesne rolnictwo charakteryzuje si� mi�dzy in-
nymi coraz cz�stszym stosowaniem wielu ró�nych alterna-
tywnych systemów produkcji, których. W produkcji ziem-
niaka wyodr�bni� mo�na aktualnie nast�puj�ce systemy 
produkcji (uprawy, przechowalnictwa i przetwórstwa): 
konwencjonalny intensywny, konwencjonalny ekstensyw-
ny, certyfikowany integrowany (integrowana produkcja - 
IP), certyfikowany ekologiczny, certyfikowane dobrowolne 
standardy jako�ciowe, certyfikowany system produkcji wy-
korzystuj�cy organizmy modyfikowane genetycznie GMO 
(ang. Genetically Modified Organisms). 
 Prawo do prowadzenia swobodnej dzia�alno�ci jednego 
rolnika wyra�aj�cej si� wyborem okre�lonego systemu pro-
dukcji nie mo�e jednak ogranicza� stosowania innego alter-
natywnego systemu produkcji przez innego rolnika. Wynika 
to z zachowania prawa konkurencyjno�ci w ka�dej dzia�alno-
�ci gospodarczej w tym tak�e rolniczej. Ka�dy jednak stoso-
wany system produkcji musi gwarantowa� uzyskiwanie pro-
duktów bezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierz�t a tak�e nie 
prowadzi� do destrukcji naturalnego �rodowiska przyrodni-
czego. Stosowane wspó�cze�nie systemy produkcji ró�ni� si� 
istotnie w zakresie intensywno�ci aplikacji ró�nych �rod-
ków produkcji takich jak: materia� nasienny, nawozy i sty-
mulatory wzrostu oraz �rodki ochrony ro�lin [5]. 
 Dotychczas nie wskazywano na konieczno�� opracowa-
nia zasad koegzystencji pomi�dzy stosowanymi systemami 
produkcji ziemniaka w Polsce. Nie ma dotychczas w Polsce 
praktycznie �adnych regulacji prawnych w tym zakresie. 
Jedynie opracowany przez IUNG-PIB w Pu�awach Kodeks 
Dobrej Praktyki Rolniczej [4] okre�la wytyczne w zakresie 

ochrony �rodowiska w tym ochrony gruntów rolnych, wód 
i powietrza, w których osadzone s� wszystkie stosowane 
systemy produkcji. Systemy certyfikowane posiadaj� 
szczegó�owe instrukcje (zalecenia obligatoryjne i fakulta-
tywne) oraz poddane s� procedurom kontrolnym. 
 W praktyce pewne relacje i wspó�zale�no�ci pomi�dzy 
systemami produkcji s� dostrzegane przez producentów 
rolnych. Wyspowy charakter upraw ekologicznych s�siadu-
j�cych z uprawami konwencjonalnymi nie pozwala osi�-
gn�� wi�kszej równowagi pomi�dzy agrofagami i organi-
zmami po�ytecznymi w lokalnych agrocenozach. Stosowa-
nie syntetycznych �rodków ochrony ro�lin w systemach 
konwencjonalnych zak�óca osi�gni�cie stanu równowagi w 
naturalnych �rodowiskach, co ma wp�yw na efektywno�� 
stosowania systemu ekologicznego i integrowanego. Sto-
sowanie �rodków ochrony ro�lin przyczyni�o si� tak�e do 
prze�amywania genetycznej odporno�ci dla wielu chorób 
i szkodników ziemniaka (Phytophthora infestans, Leptino-
tarsa decemlineata, itp.). Bardzo wiele wyników bada� 
udowodni�o negatywny wp�yw stosowania pestycydów na 
faun� �rodowiska przyrodniczego, a mimo to niedoskona�e 
�rodki ochrony ro�lin s� podstaw� nowoczesnego rolnictwa. 
S� jednak sukcesywnie udoskonalane a najgro	niejsze 
o najwy�szej klasie toksyczno�ci i szerokim spektrum dzia-
�ania wycofywane z obrotu. Z kolei zachowanie bioró�no-
rodno�ci w systemach ekologicznych przyczynia� si� mo�e 
do wzrastaj�cego zachwaszczania upraw konwencjonal-
nych, ale równocze�nie stosowanie herbicydów w tych 
ostatnich systemach spowodowa�o w wielu przypadkach 
kompensacj� niektórych gatunków chwastów w uprawach 
polowych. Nieumiej�tne stosowanie nawo�enia w upra-
wach konwencjonalnych powoduje zanieczyszczenia wód 



W. Nowacki „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2012, Vol. 57(4)49

gruntowych i naturalnych zlewni, z których korzystaj� 
uprawy ekologiczne i integrowane. Wy�sze dawki nawo�e-
nia wp�ywaj� tak�e na zmiany spektrum chwastów w upra-
wach polowych. Podane powy�ej tylko niektóre przyk�ady 
�wiadcz�, �e systemy produkcji stosowane dotychczas 
wp�ywaj� na kszta�towanie i zmiany �rodowiska rolniczego 
a po�rednio zak�ócaj� w pewnym sensie wspó�istnienie ró�-
nych systemów produkcji. 
 
2. Metodyka bada� 
 
 Na podstawie danych statystycznych o produkcji ziem-
niaka w Polsce oraz w oparciu o dane literaturowe przed-
miotu dotycz�cego biologii ziemniaka dokonano analizy 
czynników zagra�aj�cych i sprzyjaj�cych wspó�istnieniu 
upraw wykorzystuj�cych odmiany genetycznie modyfiko-
wane z innymi systemami uprawy tego gatunku. 
 
3. Wyniki bada� i dyskusja 
3.1. Czynniki decyduj�ce o koegzystencji upraw ziem-
niaka odmian genetycznie zmodyfikowanych, konwen-
cjonalnych i ekologicznych 
3.1.1. Biologia ro�liny 
 

 Odmiana ziemniaka jest klonem, tj. zbiorem osobników 
powsta�ych w drodze wegetatywnego rozmna�ania z jednej 
ro�liny-siewki, przy czym siewka mo�e pochodzi� z prze-
krzy�owania lub samozapylenia. Badania wielu autorów 
prowadz� do wniosku, �e samopylno�� ziemniaka jest ce-
ch� dominuj�c� [3]. Wiatr nie odgrywa prawie �adnej roli 
w przenoszeniu bardzo ci��kiego py�ku nawet na mniej-
szych odleg�o�ciach. Mo�e tak�e doj�� do przepylenia ob-
cym py�kiem ro�lin poprzez owady (trzmiele), jednak�e w 
praktyce powy�sza mo�liwo�� krzy�owego zapylenia jest 
znikoma. Ziemniak w powszechnej praktyce jest rozmna-
�any wegetatywnie, wi�c stabilno�� odmiany nie zale�y od 
tego czy osobnik wyj�ciowy klonu jest homo- czy hetero-
zygot�. Zmienno�� w obr�bie odmiany ma charakter 
zmienno�ci modyfikacyjnej lub ontogenetycznej. Nie za-
chodzi zatem prawie �adne ryzyko w produkcji towarowej 
przepylenia pomi�dzy ro�linami ziemniaka nawet w obr�-
bie tej samej plantacji a tym bardziej pomi�dzy plantacjami. 
Ziemniak jest ro�lin� wykszta�caj�c� bulwy, b�d�ce orga-
nami wegetatywnego rozmna�ania i w uprawie polowej 
rozmna�any jest wy��cznie wegetatywnie. Nasiona ziem-
niaka (TPS) pozyskuje si� tylko dla celów hodowli nowych 
odmian lub uzyskania materia�ów wyj�ciowych dla hodowli 
nowych odmian albo dla potrzeb rozmna�ania w ekstremal-
nie niekorzystnych warunkach uprawy ziemniaka. Dodatko-
w� trudno�ci� w wykorzystaniu nasion ziemniaka do repro-
dukcji w naturalnych warunkach jest to, �e posiadaj� one 
bardzo d�ugi okres spoczynku przekraczaj�cy okres 1 roku. 
Nasiona ziemniaka s� tak�e bardzo drobne a wyrastaj�ce 
z nich siewki bardzo delikatne i szybko zag�uszane i niszczo-
ne w naturalnych warunkach przez gatunki konkurencyjne. 
 Identyfikacja odmian ziemniaka na podstawie wygl�du 
ro�liny czy bulw jest co prawda mo�liwa, ale bardzo trudna 
w powszechnej praktyce. Odmiany ró�ni� si� bardzo wie-
loma cechami, ale pe�na identyfikacja odmiany mo�e by� 
przeprowadzona tylko laboratoryjnie [7]. 
 
3.1.2. Struktura krajowych upraw ziemniaka 
 

 Upraw� ziemniaka w Polsce zajmuje si� wed�ug danych 
GUS ponad 0,7 mln gospodarstw rolnych. Wielko�� planta-

cji w pojedynczym gospodarstwie waha si� od kilku arów 
do kilkuset hektarów. W ponad 0,6 mln gospodarstw upra-
wa ziemniaka ma charakter socjalny a zbiory s� przezna-
czane na samo zaopatrzenie [1]. Du�e rozproszenie uprawy 
ziemniaka oraz wysoka polaryzacja skali produkcji nie s� 
sprzyjaj�ce koegzystencji ró�nych systemów produkcji tego 
gatunku a szczególnie wprowadzenia odmian GMO. Wyni-
ka to z niekontrolowanego systemu zaopatrywania si� rol-
ników w sadzeniaki niewiadomego pochodzenia. Plantacji 
nasiennych jest ok. 5,5 tys. ha a produkcja kwalifikowa-
nych sadzeniaków nie przekracza 100 tys. ton rocznie, co 
stanowi tylko 10% wszystkich wysadzanych w kraju sadze-
niaków [6]. Rolnicy na mniejszych plantacjach sadz� w�a-
sny materia� sadzeniakowy niekwalifikowany lub pocho-
dz�cy z wymiany mi�dzys�siedzkiej, lub z zakupu na tar-
gowisku. 
 
3.1.3. Koncentracja upraw ziemniaka w kraju 
 
 Ziemniak jest uprawiany we wszystkich wojewódz-
twach kraju, ale o zró�nicowanym regionalnie udziale 
w strukturze zasiewów [2].  
 Rynek ziemniaka jadalnego wynosi oko�o 2 mln ton na 
zaopatrzenie sklepów, targowisk i innych odbiorców ryn-
kowych a samozaopatrzenie rolników w ziemniaki jadalne 
mo�na szacowa� dodatkowo na 2 mln ton a wi�c razem po-
trzebnych jest w kraju oko�o 4 mln ton ziemniaków jadal-
nych. Rynkowa produkcja ziemniaka jadalnego jest w kraju 
bardzo rozproszona, ale podlega ostatnio silnej koncentracji 
w wi�kszych gospodarstwach specjalizuj�cych si� w tym 
kierunku i wspó�pracuj�cych z centrami przechowalniczo-
obróbczymi (Mazowsze, Kujawy, Ziemia Kaliska i Sie-
radzka). Produkcja ziemniaka jadalnego na wczesny zbiór 
koncentruje si� w kraju w woj. 
ódzkim (region Sieradza) 
oraz w woj. dolno�l�skim, na Podkarpaciu i Ziemi Sando-
mierskiej oraz w otulinie wi�kszych aglomeracji miejskich, 
np. Warszawa. 
 Przemys� skrobiowy zu�ywa rocznie oko�o 0,7 mln ton 
ziemniaków. Do obszarów surowcowych ziemniaka skro-
biowego nale�y zaliczy� woj. wielkopolskie, podlaskie, ku-
jawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i warmi�sko-
mazurskie. Zak�ady krochmalnicze maj� swe siedziby 
w miejscowo�ciach: 
om�a, Lubo�, Trzemeszno, 
obez, 
Pi�a, I�awa, Niechlów, Bronis�aw, Wronki, K�ty Wroc�aw-
skie, Radomice, Parczew, Namys�ów. Szacowa� mo�na, �e 
gospodarstw uprawiaj�cych ziemniaki skrobiowe jest 
w kraju oko�o 10 tys. 
 Produkcja nasienna dominuje w pó�nocnej cz��ci kraju 
(woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmi�sko-
mazurskie). Jednak w pozosta�ych województwach s� tak�e 
plantacje nasienne ziemniaka. 
 Przetwórstwo spo�ywcze produkuj�ce frytki, chipsy 
i susze – potrzebuje rocznie oko�o 950 tys. ton ziemniaka. 
Zaplecze surowcowe przetwórstwa spo�ywczego koncen-
truje si� wokó� zak�adów: McCain Poland w Strzelinie 
(Dolno�l�skie), Farm Frites Poland w L�borku, Frito Lay 
Poland w Grodzisku Mazowieckim oraz w okolicach O�a-
wy i Nysy [6]. 
 
3.1.4. Czynniki powoduj�ce mechaniczne zamieszanie 
bulw ziemniaka  
 
 Jest wiele etapów w technologii produkcji ziemniaka, 
gdzie mo�e do�� do nieumy�lnego zamieszania bulw ró�-
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nych odmian (tak�e GM) ziemniaka. Mo�e to by� proces 
wysadzania w pole, podczas zbioru plonu na plantacji, 
w czasie transportu, podczas po-zbiorowej obróbki bulw 
i w czasie przechowywania zbiorów. Generalnie nale�y jed-
nak uzna�, �e ze wzgl�du na wielko�� bulw ziemniaka, 
mo�na dokona� skutecznie czyszczenia u�ytego sprz�tu 
technologicznego z innych odmian, aby nie doprowadzi� do 
ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania si� w obr�bie go-
spodarstwa jak i pomi�dzy gospodarstwami podczas sadze-
nia, zbioru, transportu i przechowywania. 
 
3.2.Zasady koegzystencji upraw ziemniaka odmian ge-
netycznie modyfikowanych, konwencjonalnych i ekolo-
gicznych 
 

 Kontrola rozprzestrzeniania si� materia�u genetycznego 
odmian ziemniaka powinna obejmowa� obszar upraw tego 
gatunku prowadzonych w ró�nych systemach gospodaro-
wania w tym samym gospodarstwie, ale tak�e pomi�dzy 
ró�nymi gospodarstwami uprawiaj�cymi ziemniaka. Wyda-
je si� zasadne kontrolowanie tak�e rozprzestrzeniania si� 
materia�u genetycznego wszystkich gatunków ro�lin 
uprawnych w tym tak�e ziemniaka w ca�ych �a�cuchach 
pokarmowych. Tylko wtedy mo�na by� pewnym konse-
kwencji stosowania GMO czy produktów ekologicznych 
lub konwencjonalnych jako �ywno�ci lub jako paszy. 
 Poniewa� w uprawie ziemniaka stosuje si� wy��cznie 
wegetatywny sposób rozmna�ania, jedyn� drog� niekontro-
lowanego rozprzestrzeniania si� materia�u genetycznego 
ziemniaka jest bulwa jako materia� sadzeniakowy (kwalifi-
kowany i niekwalifikowany). Aby wyeliminowa� niekon-
trolowany obrót materia�em sadzeniakowym konieczne jest 
przestrzeganie nast�puj�cych zasad: 
� Uprawa ziemniaka odmian GM w gospodarstwach rol-
nych powinna by� poddana certyfikacji a wi�c monitoro-
waniu i kontroli przez specjalne s�u�by do tego celu powo-
�ane, np. PIORiN, 
� Gospodarstwo, które zg�asza ch�� prowadzenia upraw 
GM odmian ziemniaka powinno uzyska� pozwolenie od 
jednostki certyfikuj�cej na zakup materia�u sadzeniakowe-
go w ilo�ci odpowiadaj�cej do zg�oszonej, planowanej po-
wierzchni uprawy lub na podstawie przedstawionej umowy 
produkcji i odbioru zbiorów przez podmiot rynkowy (za-
k�ad przetwórczy, hurtownia, eksporter, itp.), 
� Sadzeniaki ziemniaka odmian GM, które pozosta�y po 
posadzeniu plantacji powinny by� zniszczone (zakopane) 
a wi�ksze ilo�ci zwrócone firmie nasiennej, od której zosta-
�y zakupione, 
� Plantacja ziemniaka obsadzona odmian� GM ziemniaka 
powinna by� w sposób czytelny oznakowana w polu tablic� 
informuj�c� o uprawie GMO, 
� Nale�y zachowa� minimaln� odleg�o�� upraw GMO 
ziemniaka od innych plantacji towarowych ziemniaka wy-
nosz�c� nie mniej ni� 5-10 m. Dla plantacji nasiennych od-
leg�o�� pomi�dzy uprawami ziemniaka jest regulowana wy-
tycznymi z zakresu nasiennictwa ziemniaka, 
� Obowi�zkiem producenta jest zg�aszanie do jednostki 
certyfikuj�cej wszelkich szkód zaistnia�ych na plantacji ob-
sadzonej GMO (zniszczone zasadzone bulwy, wykopane 
bulwy potomne), 
� Sprzeda� zebranego plonu bulw ziemniaka powinien si� 
odbywa� pod nadzorem jednostki certyfikuj�cej. Plon han-
dlowy powinien by� przed wprowadzeniem do obrotu w�a-
�ciwie oznakowany a plon uboczny (odpadowy) powinien 

by� zagospodarowany wewn�trz gospodarstwa lub sprze-
dany, ale tak�e jako GMO. Zabrania si� rolnikowi prowa-
dz�cego plantacj� GMO jakiegokolwiek samowolnego udo-
st�pniania lub sprzeda�y materia�u sadzeniakowego innym 
producentom pod gro	b� kary administracyjnej, 
� Zabrania si� jednoczesnego produkowania w tym sa-
mym gospodarstwie odmian ziemniaka GMO i innych od-
mian pochodz�cych z hodowli konwencjonalnych. Dopusz-
cza si� wspó�istnienie upraw ziemniaka GMO i nie GMO 
w tym samym gospodarstwie pod warunkiem wyodr�bnie-
nia procesów technologicznych tak, aby nie dochodzi�o do 
zamieszania bulw z ró�nych systemów upraw ziemniaka 
pod warunkiem powiadomienia o tym jednostki certyfiku-
j�cej, 
� Sprz�t u�yty w procesie uprawy, piel�gnacji, zbioru, 
obróbki i przechowywania ziemniaków odmian GM powi-
nien by� po zako�czeniu prac wyczyszczony w takim stop-
niu, aby zapobiec przeniesieniu bulw w sfer� produkcji 
konwencjonalnej (w innym gospodarstwie, w wydzielonej 
linii technologicznej do uprawy konwencjonalnej, itp.). 
� Odmiany GM ziemniaka o specjalistycznym przezna-
czeniu powinny by� dopuszczone do uprawy tylko w tych 
rejonach i gospodarstwach, które stanowi� zaplecze surow-
cowe dla zak�adów przetwórczych. Wydanie pozwolenia 
przez jednostk� certyfikuj�c� na upraw� odmian GM ziem-
niaka powinno wynika� wówczas z zawartej umowy po-
mi�dzy rolnikiem i zak�adem przetwórczym na dostaw� su-
rowca. Zak�ad przetwórczy powinien odebra� od rolnika 
ca�y uzyskany zbiór ziemniaka GMO, 
� Zabrania si� uprawy w monokulturze ziemniaka odmian 
konwencjonalnych bezpo�rednio na polu, na którym w roku 
poprzednim uprawiano odmiany ziemniaka GM, 
� Zbiór bulw ziemniaka odmian GM powinien by� wyko-
nany z najwi�ksz� staranno�ci�, aby zapobiec w maksy-
malny sposób pozostawieniu bulw w glebie, 
� Samosiewy ro�lin ziemniaka pochodz�ce z upraw GMO 
ziemniaka powinny by� w nast�pnym roku zniszczone 
w zasiewach innych gatunków uprawianych ro�lin przed 
terminem wydania plonu potomnego, 
� Je�li na danym obszarze administracyjnym (so�ectwo, 
gmina, powiat, województwo) rolnicy opowiedz� si� 
w wi�kszo�ci za zakazem stosowania jakiego� systemu pro-
dukcji w tym tak�e z u�yciem GMO, teren ten uznaje si� 
jako wolny od takiego systemu, 
� W przechowalniach ziemniaka, które magazynuj� ró�ne 
partie ziemniaka pochodz�ce z ró�nych systemów produk-
cji lub ró�ne odmiany powinny by� wydzielone odpowied-
nie miejsca ich wyodr�bnionego sk�adowania oraz odpo-
wiednio oznakowane, 
� Najw�a�ciwszym sposobem sk�adowania ró�nych partii 
ziemniaka w tym tak�e odmian GM w wi�kszych obiektach 
przechowalniczych powinny by� palety skrzyniowe lub in-
ne opakowania jednostkowe zestawiane w wi�ksze partie. 
Aby wykluczy� zamieszanie bulw pochodz�cych z ró�nych 
partii wskazane jest stosowanie osiatkowania palet, 
� Linie technologiczne s�u��ce obróbce bulw (konfekcjo-
nowaniu) danej partii powinny by� dok�adnie oczyszczone 
z zalegaj�cych w trudno dost�pnych miejscach bulw, 
� �rodki transportu, którymi przewo�ono wcze�niej partie 
ziemniaka GM, powinny by� po zako�czeniu pracy oczysz-
czone z pozosta�ych bulw, 
� Zwierzyn� �own�, która wyrz�dzi�a szkody w obsadzo-
nej plantacji lub w uzyskanym plonie ziemniaków odmian 
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GM uzna� si� powinno jako karmion� pasz� GMO. Stano-
wi� to mo�e w przysz�o�ci powa�ne konsekwencje dla go-
spodarki �owieckiej ka�dego kraju, 
� Produkty uzyskane po zastosowaniu w �ywieniu zwie-
rz�t paszowego ziemniaka GM powinny by� oznakowane 
tak�e jako produkty karmione pasz� GMO. Taka zasada 
powinna obowi�zywa� po wykorzystaniu w produkcji 
zwierz�cej, tak�e soi GMO. 
 
4. Wnioski 
 
1. Negatywna ocena �rodowiska zwi�zanego z produkcj� 
ekologiczn� aktualnie proponowanych rozwi�za� in�ynierii 
genetycznej z zakresu GMO nie powinna przes�dza� o 
przysz�ej w wielu dziedzinach mo�liwo�ci zastosowania 
koegzystencji ró�nych systemów produkcji rolniczej. 
2. W oparciu o wiedz� z zakresu biologii o mo�liwo�ci 
rozprzestrzeniania si� odmian GM poszczególnych gatun-
ków ro�lin uprawnych powinny by� opracowane zasady 
koegzystencji stosowania ró�nych systemów gospodarowa-
nia i technologii w rolnictwie. 
3. Ziemniak jest przyk�adem gatunku, który mo�e by� 
uprawiany w ró�nych systemach gospodarowania obok sie-
bie, tak�e z u�yciem odmian GM pod warunkiem prze-

strzegania pewnych zasad przeciwdzia�aj�cych zamieszaniu 
wysadzanych bulw i zbieranego plonu. 
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